Pomorski Unirversytet fr|{*dyuny w Szcrecinie

Kanclerr
dnia 31.10.2018 r.

sygn. DZP-149-20I8|II

bip.pum.edu.pl
Dotyczy: postgpowania o udzierenie zarhdwienia pubriczn
nieograniczonego ponDej kwoty, o kt6rej mowa

pn.

,rDostawa sprzgtu kompalgrowego dta
Medycznego w S zcze cinie" - DZp -A62-49 l}0lg.

w trybie przetargu
art. 11 ust. 8 Pzp,
iego Uniwersytetu

p,

,,,lmonynrKAcJA
tre5ci Specyfikacji::,Istotnych Warunk6w Zam6

zamawiaiqcy

-

Pomorski uniweisytet .Medyczny w szczecinie,
i 4 ustawy z'.diia.29 st5lcznia 2004 r. prawo
niniejsz)rm dokonuje modyfikacj,i tresci Specyfikacji Istotnych waru

na podstawie

afi. 38 ust. 1, 2

wief publicznych,
Zarn6wienia.

Pytanie nr 1
zaL4cznik nr III A do sIWZ - z,ad,anie nr 2
plyta gt|wna - zama
gnrazdo M.2 PCIe x4 2230l22gQ,,dla,pamigci masowej.
czy zarnawiai4cy dopusci rozwiqzanie - rnin. r x,,::.gniazdo M.2 pc

-

rnasowej?

wpagamin.

1x

x4 2280 dla pamigci

Odpowiedf:
Zamaw iaj qcy dopuszcza proponowane rozw iqzanie.

Pytanie nr 2
zal}cznik nr III',4, do, slwz Zadamie nr 2 zasilacz - zarnaw
,:,,, ,,,: ::
maks. mocy 65W sprawno5d
czy zamawiai}cy dopusci rozwi4zanie-zasilacz o max. mocy 90w

min;89%.

Odpowiedf:
Z amaw iaj Ecy dopus
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wymaga - Zasllacz o
wnoS6 min.89o/o?

"i

pr op onowane ro zw i4zanie.

Pytanie nr 3
zal4cznik nr III A do sIWZ - zadanie nr 2 obudowa - zamawialqcy ymaga
obudowyAllin-On (suma w)zmiar6w z podstawq poni1ej 110 cm) umoZliwiaii monta? min. 1
szt.
napgdu optycznego, min. 1 szt. napgdu 3,5" i min. I szt" dysku M.z 22
0/2280).
czy zamawiEqcy dopusci rozwi}zanie obudowa All-in-bne ((suma
rafow z podstawq
cm) umozliwiaj4cq montal min. 1 szt. napgdu opiy"rr,.
ly"::1":120
, min. 1 szt. napgdu
,,t" i min. 1 szt. dysku M.2 2290)?

',,.
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OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy
kompaktowego rozwl

zapisy SIWZ. Specyfikuj4c sprzgl:. Zamawialqcy oczekuje
przystoso wanego do przy gotowanego stanowiska pracy.

Pytanie nr 4
SIWZ - Zadante nr 2 - klawiatura - ZamawraiQcy wymaga aby
ZaLaczrnk nr III A
byla w kolorze bialym.
dostarczona klawi
irozwiryante w kt6rym klawiatura bgdzie w kolorze komputera AllCzy Zamawtajqcy
in-One (np. czarnym)?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy
in-One.

rozwi,

anie:.,'w

kt6rym klawiatura bEdzie w kolorze komputera All-

.

:::

Pytanie nr 5
ZaNaczrnk nr III A do
oferowanego
Prosimy o okre$lem
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IWZ -Zadanie

r:lr,2

- gloSnoSi - Zamawiaj4cy

wymaga aby gloSnoS6

w trytiie pracy Idle nie przekraczala 3 ,5d8.
wlaSciwego:' wynlaganego parametru gloSnoSci zgodnie

z

notm4

rso7l19.
OdpowiedZ:
Zamawiqqcy podtrz

je zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6
SlwZ -':Tadanie rc. 2 BIOS/UEFI -' Zarrtawiu;4cy wymaga min.
Zataczrnk nr IIII A
blokowania/odblokow ia slot6w PCtr,
Wnosimy o wykreSl e tegg zakresu zapis6w z w,ymagan,,odnoSnie,,firnkcjonalno$oi BIOS
jednoznacznre
iq"yrh na preferowanego dostaWcg sprzqtu. Czy Zatnawiaj4cy
zmodyfikuje tteSi S
,

Odpowiedf:

,

Z

awidj'qcypbd
slot6w PCI posiada co

Pytanie nr 6
Czy zarnawiaj4cy
nazlqczu USB?
OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy nie

ry

-

le

z4pisy po siadaj qc wiedzE,

naj

iz

zapis min. blokowania/odblokowani a

iej kilkuproducent6W sprietu::komputerowego.

komputery przenoSne wyposazone w zewnqtrzny napqd DVD-RW

propono wan e go

f o zw Lqzanra.

W

Twiyz}<rt

z powyhszp Zamawiaj1cy dziatalqc na podstawie

modyfikuje zalqczniknr IIIB do SIWZ, tj. szczig6to*4 ofrrtg r.rro

r
I

38 ust. 4 ustawy Pzp
orazwyznaczanowy:

termin skladania ofert 06.11.201g r. godz. 1000.
termin otwarcia ofert 06.11.201g r. godz. 1100.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.
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